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سياست توسعه دروني يا درون زاي شهرها يكي از سياست هاي سه گانه توسعه شهري است كه در 
در محدوده ايجاد شهرك هاي متصل به شهر و (كنار دو سياست توسعه شهري متصل يا پيوسته 

ايجاد شهرهاي جديد با فاصله از مادر (و سياست توسعه منفصل يا ناپيوسته شهري ) رسمي شهر
برخي اين سياست را داراي مزيت هاي نسبي متعددي نسبت به دو سياست . مطرح ميشود) شهر

ند ديگر ميدانند و معتقدند شهرهاي موجود كشور از طريق توسعه دروني تا ساليان زيادي مي توان
پاسخگوي بسياري از نيازها از جمله اسكان سرريز جمعيت شهري و ارتقاي سرانه هاي خدمات 
شهري باشند و تاكيد دارند مادامي كه در درون شهر موجود ظرقيت الزم وجود دارد، استفاده از 
ساير سياست هاي توسعه شهري هزينه اضافي بر مردم و دولت تحميل ميكند، كه اين به لحاظ 

   .و عقلي مردود استعلمي 

اما توسعه دروني چيست و ميزان توسعه يافتگي دروني هر شهر را چگونه ميتوان 
  اندازه گيري كرد؟

يا توسعه از درون بر خالف ساير سياست هاي توسعه شهري با توجه به اينكه   توسعه دروني شهر
در بستر موجود و با حضور ساكنان و شهرواندان و واحد هاي همسايگي صورت مي پذيرد 
موضعي پيچيده، چند وجهي، ميان بخشي و حتي فرا بخشي است،كه نه فقط يك كار فيزيكي، 

بعاد قوي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي نيز كالبدي و شهرسازي است بلكه داراي ا
در توسعه دروني شهر ها جاي گسترش افقي، شهر به صورت عمودي گسترش مي يابد و . هست

بافت هاي قديمي، فرسوده و ناكارآمد شهري احيا، بهسازي و نوسازي مي شوند و اراضي باير و 
ي نا متناسب و نامناسب با زندگي امروزين نظير كاربري ها. رها شده شهري به كار گرفته مي شوند

سطح . زندان ها، پادگان هاي نظامي، كارخانجات و صنايع مزاحم در درون شهر اصالح ميشود
  .به استاندارد هاي شهرسازي نزديك مي شود... معابر وشبكه هاي دسترسي، سطح فضاي سبز و 

در توسعه درون شهري، بيشترين توجه معطوف به استفاده موثرتر از زمين هايي است كه تحت 
بخش اعظم رشد آينده جمعيت و نياز مسكن در منطقه يا . پوشش توسعه شهري در آمده است
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شهر را مي توان از طريق پر كردن بافت موجود بافت موجود شهر، افزايش متعادل تراكم، نوسازي 
  .ناطق متروكه و فرسوده و احيا و تغيير كاربري بناهاي قديمي موجود بر آورده ساختو بازسازي م

به عبارت ديگر توسعه دروني بكارگيري تمام توان ها و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل موجود در 
سطح شهر براي رسيدن به شهري پايدار و مشاركتي است و تمامي ساختارهاي اجتماعي، كالبدي، 

  .تصادي براي رسيدن به تعادل كيفي و كمي و پايدار را ارتقا مي دهدسياسي وو اق

اساسا سياست توسعه شهري در دنيا به مفهوم ارتقاي بهره وري و بهينه سازي استفاده از زمين و 
و ارتقاي سطح دسترسي ) به ويژه در شهر هاي بزرگ و كالن شهر(امكان توسعه درون شهري 

  .هري به خدمات شهري و اجتماعي استساكنان بافت قديي و فرسوده ش

اولين مرحله مهم در شهر اين است كه تعدادي شاخص كه نمايان گر وضع موجود شهر از توسعه 
از آنجا كه كليه اين اقدامات و ساماندهي فضاها در درون . يافتگي دروني باشد تهيه گردد

ي ملموس تر شدن توسعه يعني برا. شهرهاي موجود بوقوع مي پيوندد، كمتر به جلوه مي آيد
دروني شهر، الزم است ابتدا شاخص هايي را طراحي كردكه با اندازه گيري آن شاخص ها ميتوان 

در ادامه مقاله سعي . ميزان توسعه دروني هر شهر را با توجه به استاندارد هاي موجود سنجيد
  :ائه كنيمخواهيم كرد مهم ترين شاخص هاي موجود را با توجه به مطالب گفته شده ار

بهره وري زمين شهري بدين مفهوم است كه با توجه به گران  :شاخص بهره وري زمين    -1
بودن، كمياب بودن و تجديد ناپذير بودن و غير قابل وارد كردن زمين شهري، توسط چند نفر 

ي هرچه ميزان تعداد نفرات بيشتر باشد به مفهوم بهره وري باال. مورد بهره برداري قرار ميگيرد
البته اين ميزان چنانچه بيش از استاندارد هاي قابل قبول شهرسازي باشد ضد .. زمين شهري است

اين شاخص را . توسعه تلقي خواهد شد، كه اين موضوع براي ساير شاخص ها نيز موضوعيت دارد
از طريق محاسبه تراكم جمعيتي خالص و تراكم جمعيتي ناخالص در هر هكتار زمين شهري مي 

اين شاخص اطالعات قابل مالحظه اي از پراكندگي و فشردگي جمعيت و در . ه دست آوردتوان ب
نتيجه پيامدهايي چون انباشت سرمايه و جمعيت ، ميزان بهره وري زمين، تاسيسات و زير ساخت 

  .هاي شهري را نمايان مي سازد
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اين از  :شاخص يا شاخص هاي مربوط به سرانه هاي استاندارد يا مصوب شهري    -2
لحاظ اين شاخص شهري را ميتوان توسعه يافته از درون دانست كه سرانه هاي مربوط به سطح 
فضاي سبز، سطح فضاي باز، سطح فضاي آموزشي، بهداشتي، درماني، ورزشي، امنيتي، فرهنگي، 
مذهبي و نظاير آن در حد استانداردهاي تعيين شده شهرسازي به صورت كلي و يا استاندارد هاي 

به اين شاخص، شاخص مطلوبيت نيز گفته . شده در طرح مصوب محدوده مربوط باشد تعيين
  .ميشود

 :شاخص روند تخريب باغات و اراضي كشاورزي و غير كشاورزي حاشيه شهر    -3
هرچه سطح مربوط به اين شاخص نسبت به سال هاي گذشته رو به كاهش باشد، با توجه به روند 

  .مايانگر توسعه شهر از درون باشدافزايش جمعيت شهري، ميتواند ن

هرچه از ميزان ناسازگاري كاربري هاي  :شاخص سازگاري و ناسازگاري كاربري ها    -4
هم جوار در محدوده شهر كاسته شود، اين به مفهوم حركت در مسير توسعه يافتگي شهر از درون 

شهري كه كاربري هاي هم جوار و يا در حوزه نفوذ يكديگر، از نظر سنخيت فعاليت ها با . است
م فعاليت يكديگر شوند، نميتوان آن را هم منطبق و سازگار نبوده و باعث مزاحمت و مانع از انجا

مثال وجود يك واحد صنعتي در درون يك بافت متراكم مسكوني از . توسعه از درون دانست
  .مصاديق بارز ناسازگاري است

هرچه از ميزان بناهاي نامقاوم و قديمي كاسته شود و  :شاخص كيفيت و قدمت ابنيه    -5
البته اين شاخص . ز درون داراي روندي مثبت استشاخص روند نزولي به خود گيرد، توسعه ا

  .اوليه از وضعيت اقتصادي و الگوهاي فرهنگي ساكنان را نيز به دست مي دهد  ارزيابي

هرچه ميزان برخورداري و سهم هر بلوك از معابر و شبكه هاي  :شاخص نفوذپذيري    -6
استانداردهاي موجود مناطق و بر اساس . دسترسي بيشتر باشد بستر توسعه از درون فراهم ميشود

  .درصد سطح بلوك شهري در نظر گرفته شود 25تا  20نواحي، اين شاخص ميتواند بين 
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هرچه ميزان مشاركت و آگاهي اجتماعي ساكنان و  :شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي    -7
ه و واحد مالكان بيشتر، توان اقتصادي ساكنان و شهروندان باالتر و سطح آسايش آنهادر شهر، محل

اين ها را ميتوان با شاخص هاي . مسكوني خود افزونتر باشد، بيانگر توسعه يافتگي از درون است
  :جزئي تري به شرح زير سنجيد

به عنوان شاخص اصلي اقتصادي بيانگر توزيع شغلي در بين جمعيت فعال  :نرخ اشتغال -     
به ) حاصل جمع بيكاران و فعاالن(شهر است و از تقسيم مقدار افراد شاغل به جمعيت فعال 

  .دست مي آيد

  .از تقسيم تعداد افراد شاغل به كل جمعيت به دست مي آيد :نسبت شاغالن -     

  .سيم تعداد جمعيت فعال به كل جمعيت شهر به دست مي آيداز تق :نسبت جمعيت فعال -    

  .از تقسيم جمعيت كل به جمعيت شاغل به دست مي آيد :بار تكفل -    

  .از تقسيم جمعيت كل به تعداد خانوار به دست مي آيد :بعد خانوار -   

  تراكم خانوار در واحد مسكوني -   

  تراكم نفر در اتاق -     

در عرصه واقعي هرجا نسبت فضاي كاربري مسكوني و  :محيطيشاخص هاي زيست       -8
. گردشگري غلبه ميكند، مسائل و مشكالت اجتماعي، فضايي و زيست محيطي بروز مي نمايد

توليد و توزيع انواع آلودگي ها در زمين و هوا باعث كاهش كيفيت محيط زندگي شهري مي 
كاربري ها و فعاليت هاي آلوده كننده مثل  شود، عالوه بر شبكه هاي معابر و گره هاي ترافيكي،

طيف وسيعي از آالينده هاي ... حمل و نقل، انبار ها، تعمير گاه هاي وسايل نقليه، تجاري ها و 
كانال هاي فاضالب قديمي، چاه هاي . مضرو خطرناك را وارد فضا و محدوده شهري ميكنند
شبكه معابر و . كننده آب و خاك هستندجذبي دفع فضوالت و قالي شويي ها از جمله منابع آلود 

گره هاي ترافيكي و ميدان از جمله منابع آلودگي صوتي فضاهاي شهري به خصوص در مواقع 
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در طول ساليان ميتواند  اندازه گيري و تعيين ميزان آلودگي ها و روند نزولي آن . اوج تردد هستند
  .حاكي از توسع شهر از درون باشد

هرچه تعداد تشكل هاي مردمي  :مردمي مربوط به مسائل شهريتعداد تشكل هاي     -9
براي حل مسائل شهري بيشتر باشد حاكي از تحقق روند شهر مشاركتي و باال رفتن افزايش تعلق 

اداره شهر و محله خود بيشتر باشد شهر   هرچه مشاركت مردم در. مردم به شهر و مردم خود است
لذا ميتوان اين شاخص را به عنوان . ز درون توسعه مي يابدبسيار سريع تر از آنچه فكر مي شود ا

  يكي از شاخص هاي توسعه دروني شهر در نظر گرفت

  عمران و بهسازي شهر: منبع

  نشريه پيام ساختمان و تاسيسات


